
REGULAMIN OBIEKTU 
sportowo-rekreacyjnego 

Toruńskiej Akademia Jazdy „Moto Park” w Toruniu 

 

 
§ 1 

 

 Wszystkie osoby obecne na terenie obiektu Toruńskiej Akademii Jazdy „Moto Park” w Toruniu są 

zobowiązane bezwzględnie przestrzegać obiektu, regulaminu torów oraz w trakcie trwania imprezy, 

regulaminu imprezy masowej. 

 Ponadto wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek zachowywać się w sposób 

nie zagrażający bezpieczeństwu 

 swojemu oraz innych obecnych osób. 

 Osoby znajdujące się na terenie obiektu mają także obowiązek stosować się do poleceń i nakazów 

Toruńskiej Akademii Jazdy, podmiotu korzystającego z obiektu w danym momencie lub osób przez 

niego upoważnionych oraz służb porządkowych wyznaczonych przez 

 organizatora imprezy masowej. 

 

§ 2 

 

Na teren obiektu nie mają prawa wstępu: 

 

 Osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub 

wybuchowe oraz inne przedmioty 

 zagrażające zarówno ich bezpieczeństwu jak i bezpieczeństwu osób przebywających w danym 

momencie na terenie obiektu. 

 Osoby odmawiające sprawdzenia bagażu lub odzieży, w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dana 

osoba wnosi ww. przedmioty. 

 Osoby wpisane do rejestru osób, które mają zakaz wstępu na imprezy masowe. 

 Osoby odmawiające wylegitymowania się ważnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię oraz adres 

zamieszkania (np. Dowód osobisty, prawo jazdy) 

 Osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w ww. Dokumencie fotografii jest utrudniona, tzn. 

Posiadające na twarzy kominiarkę, szalik 

 lub ich twarz jest wymalowana barwami klubowymi. 

 Osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu bądź zgody TAJ „Moto Park”, podmiotu korzystającego z 

obiektu w danym momencie bądź 

 osób przez niego upoważnionych na przebywaniu na terenie obiektu. 

 

§ 3 

 

Każda osoba zakłócająca porządek obiektu bądź przebieg imprezy masowej, stwarzająca zagrożenie zarówno dla 

siebie jak i innych osób 

przebywających na terenie obiektu, zostanie z niego usunięta przez służby porządkowe. W przypadku stawiania 

oporu zostanie przekazana Policji. 

 

 

§ 4 

 

W przypadku zauważenia pożaru, wypadku lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie obiektu mają 

obowiązek i powinny: 

 

 natychmiast powiadomić służby porządkowe, 

 stosować się do poleceń służb porządkowych oraz komunikatów ww. Służb, 

 użyć sprzętu gaśniczego, 

 kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, 

 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, 

 nie utrudniać dojazdu służbom porządkowym, 

 unikać paniki. 



 

§ 5 

 

1. Ilość osób przebywających na terenie obiektu ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona. O 

bezpiecznej ilości osób obecnych na terenie obiektu decyduje  TAJ „Moto Park” oraz organizator 

imprezy masowej. 

2. W przypadku przekroczenia bezpiecznej liczby osób na terenie obiektu TAJ „Moto Park” zastrzega 

sobie prawo do ograniczania liczby osób przebywających na obiekcie. 

 

§ 6 

 

1. Nie stosowanie się do poleceń TAJ „Moto Park”, organizatora imprezy masowej, służb pomocniczych 

bądź postanowień niniejszego 

2. regulaminu, regulaminu torow oraz regulaminu imprezy masowej będzie skutkowało zakazem wstępu 

na imprezy masowe organizowane 

3. na tym terenie bądź zakazem wstępu na teren obiektu. 

4. Osoby nie wykonujące poleceń ww. Osób oraz podmiotów, nie stosujące się do regulaminów podlegają 

karze do 5.000,00 zł natomiast 

5. osoby niszczące sprzęt oraz inne przedmioty znajdujące się na terenie obiektu, zobowiązane są 

dodatkowo do pokrycia kosztów naprawy  zniszczonego mienia. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Toruńskiej 
Akademii Jazdy „Moto Park”. 

 


